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רה ידנית או באמצעות מכונת התפירה מצעות תפייצירות אלה ניתנות להכנה בא

בהוראות אלה מלמד אתכם כיצד לתפור בעזרת "סטודיו מקצועי". השלב הראשון 

   מחט וחוט תפירה.

 תפירה ידנית

המחט. קפלו את השחילו את חוט התפירה בעזרת 

 חוט לחצי וצרו קשר. ה

 ן של הבד.לתפירה, דחפו את החט מבעד לחלק התחתו



 

 

 

 

צד ימין  דחפו את המחט דרך החלק העליון, ל

 לביצוע התפר הראשון. 

מ"מ לצד   3, התחתוןדחפו את המחט דרך החלק 

 שמאל של התפר הקודם.

צד ימין  דחפו את המחט דרך החלק העליון, ל

של התפר הראשון כך שלא יהיה מרווח  

 ביניהם.

 משיכו עד שתגיעו לאורך המבוקש.ה

 צרו קשר וגזרו את החוט העודף. התפירה, להפסקת 



 

 

 

 

 ארנק

 תאם לקווי המתאר.גזרו את התבנית בה

מקמו את התבנית על בד מוצק צבעוני, קבעו אותה  

 בעזרת המחטים כך שלא תזוז ולאחר מכן גזרו את הבד.

 
 

חזרו על שלב זה על ידי שימוש בבד עם דוגמאות  

 מודפסות. 



 

 

 

 

 

סדרו את שני חלקי הבד פנים מול  

פנים )כך שהצד הלא נכון פונה כלפי  

שארו חוץ( והצמידו אותם כך שיי 

  במקום.

ס"מ מהקצה, פרט   1תפרו מסביב, במרחק 

ס"מ להפיכת הצד  4  -אשר לפתח באורך של כ

 הנכון של הבד כלפי חוץ. 

הוציאו את הפינים וסובבו את הצד 

הנכון של הבד כלפי חוץ על ידי  

 שימוש בחור שהשארתם. 



 

 

 

 

וודאו כי הבד עדין ושטוח, לאחר מכן 

 ינים. הצמידו שוב את החלקים בעזרת פ

ס"מ מהקצה ליצירת צינור. תפרים   2כעת תפרו 

אלה יהיו נראים לעין לכן נסו ליצור אותם בצורה  

 ישרה ככל הניתן.

 

הוציאו את הפינים )הסיכות( וגזרו את החוט  

 המיותר.

 . הגמיש החוטתקעו את פין הבטיחות מבעד לקצה 



 

 

 

 

 

יחות  הכניסו את פין הבטיחות לתוך חור הצינור. השתמשו בפין הבט

דרך הצינור ודחפו אותו החוצה לצד האחר. הבד  החוטלהוביל את 

 שלכם יתקמט.

דרך החור המתאים.   החוטהאבזם והשחילו קצה אחד של לחצו על 

    קשרו קשר על מנת לשמור את החוט במקום.



 

 

 

 

 

כעת, באפשרותכם לסגור את הצינור על ידי שימוש  

החוט הלבן יהיה בלתי נראה. י נראית כך שבתפירה בלת

קפלו את קצוות הבד פנימה על עצמם ותפרו את שני  

לכיוון החלק הכנסת המחט חלקי הבד יחד באמצעות 

     (.5עד  1הפנימי )נהגו בהתאם לאיורים 

 



 

 

 

 

    לסיום, צרו קשר וגזרו את החוט המיותר.

רך החור השני. צרו  לחצו על האבזם והשחילו את הקצה האחר של החוט ד

 קשר על מנת לשמור את החוט במקומו. 



 

 

 

 

 

לשים את הצד המודפס או את הצד   הארנק שלכם מוכן! באפשרותכם לבחור

 עם הצבע החלק כלפי חוץ! 



 

 

 .  ומעלה  8מגיל לשימוש על ידי ילדים   נועדמוצר זה  ה!אזהר

חודשים בשל חלקים   36מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  אזהרה!

 קטנים אותם הם עלולים לבלוע. סכנה לחנק. 

לשימוש תחת השגחה של אדם מבוגר. מוצר זה מכיל מסמרים וקצוות חדים  אזהרה:  

 פונקציונאליים.  

הצבעים והתכולה עשויים להיות שונה   אצלכם לעיון בעתיד.   את חומרי האריזהשמרו  

 מהמוצג כאן. 

 

 ''   בע"מיבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים  " 

 


